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mono
spacers

Mnohostrann
v robustní
S Mono klademe důraz na důležité aspekty mobilní stěny,
totiž flexibilní a mimoto účelné využití plného prostoru

mono

snadnou formou.
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Jednotlivé panely tvoří základ robustní akordeonové skládací
stěny, která je obslužně příznivá jako žádná jiná. Uložené
pojezdové válečky s povrchem z umělé hmoty se točí snadno
a tiše po vysoce hodnotných hliníkových kolejnicích, a tím
zaručují lehkou a tichou obsluhu. Vedení v podlaze není nutné.

Stěnové systémy Parthos jsou velmi jednoduché na obsluhu.
Samotná montáž je velmi snadná. Podle srozumitelného
montážního návodu může být v principu postavena jednou
osobou. Na přání můžete také montáž přenechat našemu
zkušenému montážnímu týmu.

nost
jednoduchosti

Již více než čtyřicet let je Parthos nejvšestrannější
výrobce movitých systémů stěn. Klademe důraz na
tradici řemesla a vysoký standard kvality. Jednou z
našich specialit je rozvoj prostorově úspornému řešení
pro školy, nákupní centra, hotely a obchodní budovy.
Parthos byl prvnî výrobcem v této oblasti a získal
certifikát ISO 9001 - 2000.

Mono se dodává v různých šířích panelů. Dále jsou možné
mnohé kombinace, např. provedení s postranním uzavíráním na obou stranách nebo připojit k sobě více stěn.
Zamykací první díly jsou sériově vyráběny s jednoduchým
zámkem. K dodání jsou též zesílené díly s eurocylindrickým
zámkem.

Když je stěna zcela otevřena, tvoří panely relativně úzký a
tenký balík. Připojte k této „ přízni prostoru“ příznivý cenový
aspekt stěny a k tomu velkorysý výběr povrchů a víte hned,
proč Mono neprokázalo účelnost jen v průmyslovém oboru,
ale zvláště také v soukromé bytové výstavbě.
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Mono
• zvuková akordeonová skládací stěna

Typ		

Mono

• různé šíře panelů

Výška stěny		

500 - 3700 mm

• lehká manipulace

Šířka stěny		

max 15000 mm

• snadná montáž

		

pro křídlo

• velmi příznivá cena

Šířka panelů		

120, 150, 200

• velký výběr povrchů

		

nebo 250 mm

• účelné využití prostoru

Síla panelů		

14-16 mm

• kombinace více stěn

Svislý profil		

umělohmotný

• minimální stavebnětechnická příprava

		

závěsný profil

Zamykací lišty		

eloxovaný hliník

Váha		

cca 11 kg/m2

Parthos si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění.

Zajímají Vás jiné povrchové úpravy nebo velikosti? Prosím,
neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás budeme informovat o
všech možnostech. Parthos si vyhrazuje právo změny bez
předchozího upozornění.
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Hra s prostorem
Parthos je již od roku 1968 mnohostranným evropským
výrobcem mobilních stěnových systémů a skládacích dveří.
Prostor v pohybu a volnost tvarování jsou vodítkem nabídek
našich produktů. Naše stěnové systémy, které jsou integrovanou součástí interiéru, vytváří flexibilitu ve využití prostoru.
Jméno Parthos se mezitím stalo synonymem pro řemeslné
umění, kvalitu, spolehlivost a stává se konečným řešením pro
větší prostor a komfortní bydlení! Naše skládací dveře jsou

Mobilní příčky Spacers jsou k dispozici v různých typech: Prince, Royal
a Classic. Všechny tři typy panelů lze připojit k sobě pružinami z oceli a
dřevěnými závěsnými rámy. Tento unikátní a patentovaný vynález zaručuje

spacers

moderní a zároveň stylovým přínosem pro Váš interiér.

hladký chod a dlouhou a bezproblémovou životnost.
Díky širokému výběru kvalitních dýh se Prince, Royal a Classic bezproblémově
hodí jak do moderních tak do klasických interiérů
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Pro více kom
Prince
Prince se vyznačuje elegantními, štíhlými panely. S Prince
docílíte velmi funkčních prostor.

Royal
Royal je skládací příčka, která dodá Vašemu interiéru eleganci díky širokým panelům.

Classic
Classic je tou nejvyšší kombinací soukromí a prostoru.
Tabule na hlavních panelech poskytuje důmyslný dopad
světla a dá Vašemu bydlení jinou prostorovou dimenzi.

Tabule jsou k dispozici v transparentní nebo kouřové barvě
nárazuvzdorného, akrylátového nebo zkoseného skla.

Page 110
Tenké panely Page 110 dají interiéru další moderní vzhled.
Praktická skládací příčka
umožňuje optimální využívání plochy.

Page 150
Page 150 má širší panely než Page 110. To znamená, že
tato skládací příčka zabírá i méně místa ve složeném stavu.
Stylový skládací systém Vám umožní ozdobit Váš interiér
vkusně a velmi prakticky.

Page 110, 150, 150 Glass

Prince, Royal, Classic
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mfortu
Page 150 Glass
Líbí se vám hodně světla a prostoru? Pak si vyberte
Page150 Glass. Tabule v panelech
poskytují zvláštní světlo a dají Vašemu prostoru prestiž.

Všechny Spacers mobilní příčky jsou vybaveny zamykacím
systémem a panely zabírají velmi málo prostoru. Ve zkratce: nejlepší způsob, jak vytvořit prostor!

Spacers se snadno sestavují. Skládací mobilní příčky obsahují jasný návod na montáž.

Parthos Spacers nabízí mnoho možností. Například zamykací systém vpravo, vlevo, uprostřed, po obou stranách.
Spacers příčka může být dokonce připojena v pravém úhlu.
Zakřivené kolejnice jsou také možné.
Opravdu si hraje s prostorem!

Parthos Spacers koncepce je na trhu již mnoho let, ale
stále nabízí vhodné řešení prostoru pro každodenní využití.
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PARTHOS PHONIC / PROGRESS

PARTHOS PALACE

Parthos Belgium BVBA
Ringlaan 16, B-8501 Kortrijk-Heule,
Belgium
Tel. +32 (0) 56 29 89 79 Fax +32 (0) 56 29 89 78
info@parthos.be www.parthos.be

Parthos B.V.
Industrieterrein 25
5981 NK Panningen
The Netherlands
Tel. +31 (0) 77 306 82 00
Fax +31 (0) 77 307 42 20

info@parthos.com
www.parthos.com

Parthos France SARL
CIT de Roncq 45 A, Avenue de l’Europe, Bât 10
59223 Roncq, France
Tel. + 33 (0) 3 20 06 45 35 Fax + 33 (0) 3 20 06 81 05
parthos@parthos.fr www.parthos.fr

Parthos Asia Co., Ltd. (factory)
10/12 Moo 5, Tambol Khlong Song, Amphur Khlong Luang
Pathumthani 12120, Thailand
Tel. +66 (0) 2524 2072 4 Fax +66 (0) 2524 2075
info@parthos.co.th www.parthos.co.th
Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd.
Room 2002, FeiZhou Times Building, No.1777
ZhongShang North Road ShangHai, China.
Tel. + 86 (0) 2152 303600 Fax + 86 (0) 2152 303700
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Parthos Deutschland GmbH
Trakehner Straße 7-9a, 60487 Frankfurt am Main
Germany
Tel. + 49 (0) 69 709 030 Fax + 49 (0) 69 707 1475
info@parthos.de www.parthos.de

Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd.
(factory)
No.65 ChangYang Road, National Hi-tech development Zone,
YuShan Town, KunShan City, JiangSu Province, China
Tel. + 86 (0) 5125 7051816 Fax + 86 (0) 5125 7051815
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

Parthos UK Ltd
1 The Quadrant, Howarth Road, Maidenhead, Berkshire
SL6 1AP England
Tel. +44 (0) 1628 773353 Fax +44 (0) 1628 773363
info@parthos.co.uk www.parthos.co.uk

Parthos Mobile Wall Systems Co., Ltd.
Room 608,M-Building Huiyuan,NO.8 BeiChenDong Road
ChaoyangDistrict, Beijing, China.
Tel. + 86 (10) 649 91245 Fax + 86 (10) 8498 3265
info@parthos.com.cn www.parthos.com.cn

VETOS dveře a zárubně s.r.o.
Pomněnice 25, Benešov 256 01
tel: 317723558 • fax: 317728564
email: projekty@vetos.cz • www.parthos.cz
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